
PvdA-Hutzen

Speeltuininrichting voor kinderen met een handicap

Betreft: speeltuinenbeleid

Huizen, 24 november 2020

Geacht college,

Daarom hebben wij de volgende vragen.

1.

2.

3.
4.

Verspreid over Huizen liggen in alle wijken de mooiste speeltuinen. Deze zijn lang niet altijd 
toegankelijk voor kinderen met een handicap. Huizen is ook koploper gemeente voor het VN-verdrag 
van de rechten van de mens met een handicap. In dat kader heeft Huizen het manifest 'iedereen 
doet mee' ondertekend.

Is de gemeente bereid om bij de aanleg of het vervangen van speeltoestellen of het renoveren 
van speeltuinen rekening te houden met kinderen met een handicap?
Is de gemeente bereid om de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap 
op te nemen op te nemen in het speelplaatsen beleid?
Is de gemeente bereid om scholen met speelplaatsen hierop te wijzen?
En wil de gemeente hierover in gesprek gaan met de Stichting van het gehandicapte kind die o.a. 
een speeltuinwegwijzer hebben ontwikkeld?

In de week van 9 t/ml3 november was het de collecteweek voor het gehandicapte kind. Tijdens de 
publiekscampagne werd uitgedragen dat 9 van de 10 speeltuinen in Nederland niet geschikt zijn voor 
kinderen met een handicap en dat deze kinderen hierdoor vaak alleen spelen. Zij missen zo vriendjes 
en vriendinnetjes waar je lief en leed mee deelt. Het missen van deze sociale contacten is niet alleen 
voor het kind niet leuk, het kind kan daardoor ook een achterstand in de ontwikkeling oplopen.

Graag een schriftelijk antwoord op de vragen tijdig voor de raadsvergadering van 10 december a.s.. 
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan graag mondelinge beantwoording van de vragen in de 
raadsvergadering van 10 december a.s..

Met vriendelijke groet, 
M. Leeuwin

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van: M. Leeuwin, fractie PvdA

Actueel in deze is de nieuwe speeltuin in het Bad Vilbelpark en volgend jaar de aanpassing van de 
Zomerkade.


